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WiDaF Basic® 
 

 

Międzynarodowy egzamin przeznaczony do testowania znajomości języka 
niemieckiego w środowisku pracy oraz w kontekście ogólnym.  WiDaF Basic jest 
wykorzystywany przez firmy jako narzędzie do pomiaru efektywności szkoleń, 
certyfikacji oraz selekcji pracowników, a także jako miara postępów w nauce i 
narzędzie audytu językowego. 

 

Kontekst 

Egzamin z języka niemieckiego ocenia umiejętności  w zakresie porozumiewania 

się w języku niemieckim w życiu codziennym oraz międzynarodowym środowisku 

pracy. WiDaF Basic® to test  przyjazny  dla osób na początkowych poziomach 

zaawansowania, pragnących sięgnąć po nowe możliwości w międzynarodowym 

środowisku pracy.  

Oceniane poziomy A1 – B1 (wg CEF) 

Skala ocen 10 – 180 punktów  

Czas trwania 60 minut 

Format 

Test wyboru, 70 pytań testowych wielokrotnego wyboru 

Część I: 40 minut 

 Słownictwo (30 pytań), rozumienie tekstu czytanego (10 pytań) 

Część II: 20 minut 

 Rozumienie ze słuchu (30 pytań) 

Najważniejsze atuty 

 Egzamin WiDaF Basic® opracowano specjalnie z myślą o firmach oraz 

instytucjach edukacyjnych. 

 Takie same na całym świecie znormalizowane procedury dotyczące 

przebiegu egzaminu oraz jego oceny gwarantują, że osiągnięty wynik 

stanowić będzie wiarygodny i obiektywny sprawdzian kompetencji 

językowych. 

 Nie wymaga zadeklarowania poziomu przed podejściem do egzaminu. 

 Szczegółowe wyniki pozwalają na ustalenie poziomu zdającego, jego 

mocnych oraz słabych stron. Zarazem stanowią motywację do dalszej nauki. 

 Znajomość języka niemieckiego potwierdzona zewnętrznie za pomocą 

certyfikatu WiDaF Basic® zwiększa konkurencyjność  na rynku pracy. 

Dostępność Sesje na żądanie w ośrodkach egzaminacyjnych dla zorganizowanych grup i firm 

Uznawalność 

Firmy i korporacje – rekrutacja, audyt językowy, szkolenia, selekcja: 

 m. in. Hewlett Packard, Alcatel, Deutsche Bank, Lufthansa, Siemens 

Instytucje akademickie i szkoły językowe – potwierdzenie kompetencji językowych, 

zaliczenie lektoratów na poziomie od podstawowego do średniozaawansowanego. 

Przygotowanie 
Kurs języka niemieckiego z elementami biznesu na niższych poziomach 

zaawansowania (A1, A2, B1) 

Więcej informacji 
http://www.etsglobal.org/Pl/Pol/Testy-i-Przygotowanie/Certyfikaty-

WiDaF/Certyfikat-WiDaF-Basic-R  
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